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ييةُ  ينِ  ِعْلمِ  تَ َعلُّم َأَهَِ  الدِي

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 وبعد. الطيبني وأصحابه آله وعلى وسلَّم هللا رسول على هللا وصلَّى هلل احلمد

َوقُوُدَها  يأيُّ َها الَِّذيَن َءاَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارا   ﴿:  تعاىل هللا قال فقد
 ورقَايَةَ  أنَّ  اآلية هذه تَفسير  يف جاء [. وقد 6آية التحرمي ]سورة ﴾ النَّاُس َواحِلَجارَةُ 

 عرلم   هو العلوم هذه الدين. وأهمُّ  علوم برتَ َعلُّمر  تكون   النّار َعذابر  من واألهلر  النَّفسر 
عرفة يتعلَّق   ألنّه التوحيد  ورسوله. هللا ِبر

 كل عنه يستغين ال قدرًا الدين علم من يتعلم أن مكّلف كل على جيب أنه اعلم
 األحكام. وعلم العقيدة علم إىل ينقسم وهو املكّلفني، من فرد

 وقال .﴾ يَ ْعَلُمونَ  ال َوالَِّذينَ  يَ ْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ  ﴿ : تعاىل هللا قال
 البيهقي. رواه«  ُمْسِلم   ليِ كُ  على َفرِيَضة   الِعْلمِ  طََلبُ  : » هللا  رسول

 وِبا باهلل العقيدة: اإلميان أمور من واعتقاده   معرفت ه املكلَّفر  على الواجبر  فمرن
 الشهادتني كمعرفة هللا، رسول عن جاء وِبا هللا برسول واإلميان هللا، عن جاء

 قوتصدي ذلك، وحنور  به يليق ال عّما تعاىل وتنزيهه معرفتها الواجبر  هللا وصفات
 حتصل اليت واألشياء السابقة األمم أخبار من هللا عن به جاء ما بكل حممد الرسول
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ررج   اليت األشياء ومعرفة ذلك، وحنو حترميه أو شىء حتليل أو القيامة ويوم الربزخ يف  ُت 
 جيتنبه. كي الكفر كأنواع اإلسالم من

 أركانو  شروط من الصالة أحكام : معرفة األحكام من معرفته الواجب ومن
 قد ألنه الك تب، من باملطالعة ت ؤَخذ   ال األمور ذلك. وهذه وحنو والطهارة ومبطالت

 يفهم قد أو الدين، على وافرتاء دس   الشخص ي طالعها اليت الكتب هذه يف يكون
 عن جيل   تناقلوه ما على واخللف السلف عند عليه هي ما خالف على أشياء منها
 والكفر والتمثيل خبلقه هللا تشبيه يف يقع أو اسدة،ف عبادة فيؤدي األّمة من جيل

 قال واخللف، السلف هنََجه الذي التعّلم سبيل ذلك فليس كلّ  والضالل. وعلى
 من إال العلم يؤخذ ال »احملّدثني:  كبار أحد البغدادي اخلطيب بكر أبو احلافظ

 «. العلماء أفواه

 إىل وهكذا ثقة عن أخذ ونيك ثقة عارف من الدين أمور تعّلم من بدّ  ال إًذا
 العلم إمنا الدين، يفقهه يف خري ا به هللا يرد من : » هللا رسول وقال الصحابة،

 .1« بالتفقُّهِ  والفقه بالتعليم

 عمين فانظروا دين   العلمَ  هذا إنَّ  »قال:  أنه سيين ابن عن مسلم وروى
ع . ولو2« دينكم تأخذون  ينبهه أن السامع ىفعل للشرع خمالف   كالم   عامل من ُس 

وتعاىل:  تبارك هللا قال فقد أعظم مفسدة إىل جَيرّ  ال تنبيه ه كان إن خطئه عن
                                                 

 .والعمل القول قبل العلم بابالعلم:  ابتصحيحه: ك يف البخاري أخرجه 1
 هو ِبا الرواة جرح وأن ، الثقات عن إال تكون ال الرواية وأن الدين، من اإلسناد أن بيان مسلم: املقدمة: باب صحيح 2

 .املكرمة الشريعة عن الذبّ  من بل احملرمة، الغيبة من ليس وأنه واجب بل جائز فيهم
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رَ  ُكنُتمْ  ﴿ َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخي ْ  َوتُ ْؤِمُنونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ
  حممد النيب أمة وتعاىل تبارك هللا مدح فقد [، 110عمران آية لآ ]سورة ﴾ بِاللِ 
 هللا خياف الذي الَورعَ  دينه على الشفيقَ  للناسر  الناصحَ  التقيَّ  العاملَ  الصفة. وإنَّ  هبذه
 ذلك. للناس ويبنّي  عنه يعود الناس من مجع أمام ولو خطؤه له فب  نّي  أخطأ إذا

تماع واسنصه: " ما اإلحياء شرح يف الزبيدي مرتضى حممد اللغوي احلافظ قال
 ،العلم النافع يف دينه ودنياه ويف اآلخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل من الصلوات

 ُحضور إنَّ  »  النيب عن عنه هللا رضي جنادة بن ذر( جندب أبو روى )فقد
( ويف مرنَ  )أي  «  ركعة ألف صالة من أفضل علم جملس  ََلَنْ  »ءاخر:  خرب النَّوافرلر
ر   يُ َعلِيَمهُ  َأو الِعْلمِ  ِمنَ  ابَاب   َأَحدُُكمْ  يَ تَ َعلَّمَ   قيل: يا«  رَْكَعة   أْلفِ  َصالةِ  ِمنْ  لَهُ  َخي ْ
َفعُ  وَهلْ  »قال:  ؟ أيًضا القرءان قراءة ومن هللا رسول  «". بِِعْلم إالي  الُقْرءانِ  ِقَراَءةُ  يَ ن ْ

 باللِ  إميان   اَلعمالِ  أفضلُ  : »  هللا َرسول   قال كما عمالر ألا أفضلَ  إنَّ  ثّ 
تعاىل:  هللا قال الّصاحلة، األعمال لقبول شرط البخاري. واإلميان رواه«  َرسولهِ و 

مْ  َكَفُرواْ  اليِذينَ  َمَثلُ  ﴿  ﴾ َعاِصف   يَ ْوم   يف  الرِييحُ  بِهِ  اْشَتديتْ  َكَرَماد   َأْعَماُُلُمْ  ِبَرِبِِي
 يف ِبََسَناتِهِ  َعمُ فَ ُيطْ  اْلَكاِفرُ  َوأَمَّا : » هللا َرسول   [. وقال18 آية إبراهيم ]سورة
َها لُهُ  َيُكنْ  لَ  اآلِخَرةِ  ِإىل أَْفَضى ِإذا َحتي  الدُّنْ يَا  حنيفة أبو اإلمام وقال«.  َنِصيب   ِمن ْ
 مع كالظيهرِ  فُهما إسالم   بال إميان   الَ و  إميان   بال إسالم   َيكون الَ  »عنه:  هللا َرضيَ 
 َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَمالَِئَكِتهِ  بِاللِ  تُ ْؤِمنَ  َأنْ  اإِلميَانُ  : » هللا َرسول   وقال«.  الَبطنِ 
 :  النَّيبُّ  وقال. ومسلم البخاري رواه«  َوَشرِيهِ  َخرْيِهِ  بِاْلَقَدرِ  َوتُ ْؤِمنَ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ 
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 فقد   مسنده، يف أمحد رواه«  َوهللِا ِإّنيِ َلْعَلُمُكْم بِالِل َعزَّ َوَجلَّ َوَأْخَشاُكْم َلهُ  »
قري نفَسه    النَّيبُّ  خصَّ   َأَجلُّ  ألنه   وصفاترهر  تعاىل باهللر  العرل مر  أير  العرلمر  هذا يف بالرتَّ
 وأو الها. وأوَجَبها وأع الها الع لومر 

 َشىء   َكِمْثِلهِ  لَْيسَ  هللاُ 

 فهو العامل، خالق وأنّه به يليق ما على تعاىل وجوده إثبات وهو باهلل اإلميان جيب
 كالّنور الّلطيفة واألجسام واألرض والّسماوات كاإلنسان الكثيفة ألجساما خالق

 والّسكون كاحلركة كذلك األجسام صفات خالق وهو واملالئكة والّروح والّظالم
 األجسام يشبه فال خلقه من شىء يشبه ال واخلواطرر. وهللا والّنوايا والطّعوم والّروائح
 باحلركة يوصف فال األجسام بصفات وصفي وال الّلطيفة األجسام وال الكثيفة

 رفع واجللوس. أما واالستقرار واالنفعال والّتغي والّلون واملكان واجلهة والّسكون
 الّسماء قبل موجود فاهلل الرَّمحات، ومهبط الّدعاء قبلة فألهّنا الّسماء إىل األيدي
 بل مكان كلّ  يف لَي سَ و  العرشَ  والَ  الّسماء يسكن فال املخلوقات مجيع وقَ ب لَ  والعر ش

َكاَن  »:   هللا رسول   . قالزمان عليه جيري والَ  َمَكان َوالَ  َكْيف   ِبالَ  َمْوُجود   هو
 عساكر بن الدين فخر الشيخ وقال البخاري[ ]رواه « هللُا ولَْ َيُكْن َشىء  َغريُهُ 

، وال فوق   وال بعد ، وال قبل   له ليس اخللِق، قبل موجود   »ه ( :  620)ت  حتت 
، وال مَيي   وال ، وال أمام   وال مشال   كانَ  مت يقالُ  بعض . وال وال كلٌّ، وال خلف 
 يتقيَّدُ  ال الزماَن، ودبَّر اَلكوانَ  كوَّنَ  مكان، وال كان كيَف، وال كانَ  أينَ  وال

 وال وهم ، يلحُقهُ  وال شأن، عن شأن   يشغُلهُ  وال باملكان، يتخصَّصُ  وال بالزمانِ 
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 الوهِم، يف يتصورُ  وال النفِس، يف يتمثلُ  وال بالذهِن، يتخصَّصُ  وال عقل ، هُ يكتَِنفُ 
 َوُهوَ  َشىء   َكِمثِلهِ  )لَْيسَ  واَلفكاُر، اَلوهامُ  تَلحُقهُ  ال العقِل، يف يتكيَّفُ  وال

 «. الَبِصرُي( السَِّميعُ 

 آية العنكبوت ]سورة ﴾ اْلَعاَلِميَ  َعنِ  لََغِنٌّ  اّللََّ  ِإنَّ  ﴿:  وتعاىل سبحانه هللا قال
 وال جهة   إىل تعاىل حيتاج فال وأبداً  أزالً  سواه ما كل عن مستغن   تعاىل هللاَ  أنّ  [ أي6

ّصص   إىل تعاىل حيتاج وال به، حَي لّ  شىء   أو به يقوم مكان   إىل  ألنَّ  بالوجود له خم 
 كلَّه ، العامل ذاه أوجد الذي اإلله   هو وتعاىل سبحانه وهللا األلوهّية، ينايف االحتياج

 خالق   هو وتعاىل تبارك فاهلل وجوَده، عليه ليحفظ تعاىل هللا إىل حباَجة كلُّه والعامل  
 جيوزُ  ال لذلك كلها، األماكن وخالق والكرسي والعرش واألرضني السبع السَّم وات

 م تمكّرن   أنَّه أو األمكنة كل يف أو كالسَّماءر  مكان   يف موجود   تعاىل هللا أنَّ  ي عتقد أن
 باملسافة، بعيد   أو مناَّ  قريب   أنَّه أو الفضاء يف وم نتشر م نبث   أو العرش على وجالس  

 بال موجود تعاىل َلنَّه كلّرها، الكيفيّات هذه عن وتن زَّه وتعاىل، سبحانه هللا تعاىل
 [،11 الشورى آية ]سورة ﴾ َشىء   َكِمْثِلهِ  لَْيسَ  ﴿ : تعاىل لقوله مكان وال كيف  

هة   مكان   تعاىل هللر  كان فلو  كانَ  ومن وع مق ، وعرض   طول   وأبعاد   أمثال   له لكانَ  وجر
َدثاً  كان كذلك تاجاً  حَمدوداً  خَملوقاً  حم  ذا حدَّه لرمن حم  والع مق.  والعرضر  الطولر  هبر

 َعَلْيهِ  َما َعَلى اآلنَ  َوُهوَ  َمَكانَ  َوالَ  اّللَُّ  َكانَ  »عنه:  هللا رضي علي   اإلمام يقول  
 ِإْظَهار ا الَعْرشَ  َخَلقَ  هللا إنَّ  »:  اجللوس عن هللا تن زيه يف أيضاً  ويقول .« َكانَ 

 «. ِلَذاتِهِ  َمَكانا   يَ تَِّخذهُ  َولَْ  لُِقْدرَتِهِ 
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 العقل يف عليه َيستحيل   املخلوقات وخالق   كّلها، املخلوقات خالق هو تعاىل فاهلل
 واملقدار واحلجم والشكل واهليئة الصورة إذاً  تعاىل هللا على فيستحيل ي شبرَهها أن

 وكذلك واالنفصال واالتصال واالفرتاق واالجتماع والط عوم واأللوان والسُّكون واحلركة
سماً  يكون مكان له من ألن واجلهة املكان وجلَّ  عزَّ  هللا على يستحيل  حدود   له جر
ذا جعله من إىل وحيتاج وأبعاد   ومساحة  جيوز ال لذلك واحلد، املقدار ذاوهبر  احلجم هبر

:  التوحيد مصباح علي   اإلمام ومساحة . يقول حدود   له وتعاىل تبارك هللا أنَّ  ي عتقد أن
 جعفر أبو اإلمام ويقول ،« اْلَمْعُبود اخْلَاِلقَ  َجِهلَ  فَ َقدْ  َُمُْدود   ِإَُلَنَا َأنَّ  زََعمَ  َمنْ  »

 فيها ب نيَّ  واليت” الطحاوية العقيدة” ةال م سمَّا عقيدته ه ( يف 321)ت الطحاوي
 َوالغَايَاتِ  احلُُدودِ  َعنِ  -تعاىل هللا يعن- تَ َعاىلَ  »واجلماعة:  السنة أهل عقيدة

 ،« املُْبَتَدَعاتِ  َكَسائرِ  السِيتُّ  اجِلَهاتُ  حَتْوِيهِ  َوالَ  َواََلَدَواتِ  َواََلْعَضاءِ  َواَلَرَْكانِ 
 حنيفة أبو اإلمام وخلف. ويقول وأمام ومشال نيومي وحتت هي: فوق الست واجلهات  

:  وجلَّ  عزَّ  هللا عن واجلهة املكان نفي يف األبسط الفقه كتابه يف عنه هللا رضي
 َخْلق   وال أين   يكن ول كان…اخللق ي َْخُلقَ  أن قبل كان مكان وال هللا كان »

 -هللا يعن- إنَّه” الغزايل:  حامد أبو اجلليل اإلمام . ويقول«شىء  كل خالق وهو
 .“ اَلمكنة ومجيع املكان عن من زيه

 الدين لصالح ألفها اليت العقيدة يف عنه هللا رضي الربمكي ابن اإلمام ألف وقد
 فقرر واجلهة املكان وعن املخلوقات مشاهَبة عن وجل عز هللا تن زيه فيها وبنّي  األيويب
ا أمرها لعظيم الدّرين َصاَلح    جلَّ  هللا توحيد يف عظيمة معان نم حوت وملا وفائدِتر

 كان وما واجلماعة الس نَّةر  أهل عقائد من تضمَّنت ملا والكبار للصغار تدريسها وعال
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 ُسيت حىت بإحسان، تبعهم ومن والصحابة وسلم عليه هللا صلى الرسول عليه
 : العقيدة هذه يف الصالحية. يقول العقيدة

بري هر  َعن   هللا تَ عَ اىَل  ق ط ر   حَي وري    هر  الَ  الَعاملَر  َوَصانرع    َتش 
 َكان َا َما َعَلى اآلنَ  َوح ك م ه   َم َكانَا َوالَ  َمو ج وداً  َكان َقد  

َك  انر  َعنر  َجلَّ  س ب  َحانَه  
َ
 الزََّم  انر  تَ غَ يُّر  َعن   َوَعزَّ  امل

 هللا تقدير إىل ت فضي األذهان عن فكرة   كل طرد جيب أنَّه املسلم أخي يا واعلم
 يقول ولذلك مكان وال كيف   بال موجود   وهو حي َدُّ  ال تعاىل ألنَّه وحتديده وجلَّ  عزَّ 

 وعلى علينا جيبُ  الذي إنَّ  : » عنه هللا رضي اخلطايب سليمان أبو اجلليل اإلمام
 تقتضي الصورة فإنَّ  هيئة وال صورة   بذي ليس ربنا أنَّ  يَعَلَمهُ  أن مسلم كلِي 

 241 –164) حنبل بن أمحد   اإلمام   قالَ «.  منفية صفاته وعن هللا عن وهي الكيفية
 أبو الفقيه رواه«  ذلك خبالفِ  فاللُ  بَِبالكَ  تَصوَّرتَ  مهما : » عنه هللا ه ( رضي

 احلافظ املصري النون ذي عن ذلك وروى ه ، 410 سنة املتوىف التميمي الفضل
 ي شبره   ال وهللا   خملوق   فهو رتَ تصوَّ  ما ه . فكلُّ  463 سنة املتوىف البغدادي اخلطيب

لوَق. قَالَ  َخ 
تفسيه.  يف السيوطي رواه«  الرَّبِي  يف ِفْكَرةَ  ال : »  هللا َرس ول   امل

 تَ َفكَّروا : » قال عنهما هللا رضى عباس ابن عن والصفات األُساء يف البيهقي وروى
 «. هللا َذاتِ  يف تفكَّروا وال شىء ُكليِ  يف
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 ال فاملخلوقات   [،110 آية طه ]سورة«  ِعْلما   بِهِ  ُيُِيطُونَ  َواَل  : » تعاىل هللا قالَ 
ا هللار  َحقيقةَ  نع رف   ال فَنحن   هللا، َحقيقةَ  تعرف   فاتهر، هللاَ  نعرف   إَّنَّ  َعن   وبرَتنزريههر  بصر

َفاتر   تَ َعاىل. برهر  يليق   ال ما ك لّر  وَعن   اخلَل قر  صر

الَعْجُز عن َدَرِك اإِلْدرَاِك ِإْدرَاُك »  عنه : قال سيدنا أبو بكر الّصديق رضي هللا
رواه بدر الدين الزركشي يف تشنيف املسامع. «  والَبْحُث عن َذاتِِه ُكْفر  وِإْشَراكُ 

، موجود  بال مكان   املعىن أنَّ اإلنساَن إذا عرَف هللَا ت عاىل بأنه موجود  ال كاملوجوداتر
حث  عن ذات هللا ت عاىل للوصولر إىل حقيقة هللا وال كيفية  واقتصَر على هذا ومل يب

، الذي يكتفي بأن هللا ت عاىل موجود  ال ي شبه  فهذا إميان  هذا ر ش د  وإميان  وصواب 
املوجودات ال يتصوَّر  يف حقّره مكانًا وال هيئًة وال كيفيًة بل اكتفى بأن يعتقَد أن هللا 

فية  وال مكان  اقتصَر على هذا وقَنرَع ورضَي موجود  ال ي شبره  املوجودات موجود  بال كي
بذلك هذا ي قال: عَرَف هللاَ. أما الذي ال يكتفي بذلك ي ريد  أن يعرَف حقيقَته 
سًما قاعًدا على العرشر  فيتصوَّر ه كإنسان  أو كك تَلة  نورانيَّةر أو حنور ذلَك أو يتصوَّر ه جر

.فهذا كفَر باهلل تبارَك وت عاىل، هذا معناه،   والبحث  عن ذاته كفر  وإشراك 
 َمْعرِفَ ُتها الَواِجب هللاِ  ِصَفاتُ 

 البالغ أي مكلف   كل على املفروضَ  العيين الواجبَ  : إنَّ  السُّّنة أهل علماء قال
 جَيب   وال ، معانيها يعرفَ  أن أي صفةً  عشرةَ  ثالثَ  هللا صفاتر  من يعرفَ  أن العاقل
فظ   عليه  وهي معىنً  وإما لفظًا إما كثيًا القرءان يف كرهاذر  لتكرر وذلك ، ألفاظها حر

 : الوجود   البشر. وهي صفاتر  ت شبره   ال احلق أهل باتفاق أبدية   أزلية   صفات  
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 والسمع   والعلم   واإلرادة   والق درة برنفسه وقريام ه   األزلية( والبقاء   )أي والقدم   والوحدانية  
 للحادث. املشاهَبةر  نع وتَ نَ زُّه ه والكالم   واحلياة   والبصر  

 الُوُجودِ  ِصفةُ 

 يف شك ال أي ﴾ َشكٌّ  هللاِ  َأيف ﴿ :  تعاىل هللا قال وأبداً  أزالً  موجود   تعاىل هللا  
د . واللّ  بإجيادر  تعاىل وجوده فليس وجوده ، ي شبره   ال موجود   تعاىل م وجر  املوج وداتر
 وال هللاُ  كان : » عنه هللا   رضي علي   اإلمام   قال كما مكان   وال كيف   بال موجود  
 ال معرفةِ  غايةُ  : » الرفاعي أمحد اإلمام وقال«.  كان عليه ما على اآلن وهو مكان

 على ليست باهلل حَنن   فمعرفتنا«.  مكان وال كيف   بال تعاىل بوجوده اإليقانُ  بالل
 يف َيستحيل   ما ومعرفة   ، كالعلمر  الصفاتر  من هلل جَيب   ما ِبعرفةر  بل اإلحاطةر  سبيلر 
، تعاىل حقه  وإعدامره. شىء   كإجياد س بحانَه   حقهر  يف جَيوز   ما ومعرفة   كالشريكر

  الَوْحَدانِيَّةِ  ِصفةُ 

 كاألجسام مؤلًفا مركًبا وليس ، ثان   له ليس أي لَه شريكَ  ال واحد   تعاىل هللا
 هللار  وبني ه  بَينَ  يكون أن فيستحيل   أجزاء   من مؤلَّف   األجرام من دونه وما فالعرش  

﴿ :  تعاىل قال ، أفعاله يف وال صفاتره يف وال ذاته يف تعاىل له نظي فال مشاب هة،
 وكان واحًدا يكن مل لو تعاىل فاهلل [،163آية  البقرة  ]سورة ﴾َواِحد   ِإلَ ه   َوِإَُلُُكمْ 
 قال ، واحد   تعاىل هللاَ  أنَّ  فَ َوَجبَ  م نتَظم   العاملَ  لكن منتظًما، العاملَ  يكن مل متعدًدا
 شريك ال أنه طريق من ولكن الَعَدد طريقِ  من ال واحد   وهللا : » حنيفة أبو اإلمام

 ال ذات ه )أي الذات يف املخلوقات جلميع م شابه   غي   أي م باين   سبحانه فاهلل «. له
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( والصفاتر  ذواتر  ي شبه ( والفعلر  صفاتر  ت شبه ال )فصفات ه املخلوقاتر  ي)أ املخلوقاتر
 املخلوقات(. فرعلَ  ي شبه ال فرعل ه

 الِقَدمِ  ِصَفةُ 

عىن قدمي   تعاىل هللا  أزليّاً  يكون أن بدَّ  ال اإلله ألن ، أزيل أي لوجوده بداية ال أنه ِبر
 حادث   فهو تعاىل سواه وما إهَلاً  يكون ال غيه إىل واحملتاج غيه إىل حمتاًجا لكان وإال

َكاَن هللُا َوَلْ  : »  هللا رسول وقال ﴾ ُل َواآلِخرُ ُهَو اََلوَّ  ﴿تعاىل:  قال خَملوق
ُرهُ   وال ماء   ال غيه معه ليس األزل يف موجوًدا يزل مل هللا أن أي«.  َيُكْن َشىء  َغي ْ

 فهو مكان   وال زمان   وال مالئكة   وال كرسي   وال عرش   وال َُسَاء   وال أرض   وال هواء  
اجة فليس املكان خلق الذي هر  أزيل العاملَ   قال ومن إليه. حبر نسر هر  أو فقط ِبر  ب جنسر

 ورسوله. هلل مكذّرب   كافر   فهو وأفرادهر 

  الَبق َاءِ  ِصَفةُ 

 وجوب   ثبت َلما ألنه فَ نَاء يلحقه فال له، ن هاية ال ما إىل باق   موجود   تعاىل هللا  
 ليس أي الذايت البقاء هو هلل واجب   هو الذي والبقاء البقاء، له وجب تعاىل قَدمه

َقى ﴿تعاىل:  قال خر،آ شىء  لر  ال لذاته يستحقه هو بل له، البقاءَ  غيه بإجياب  َويَ ب ْ
 كاجلنة هللا خلق لبعض يكون الذي البقاء وأما ﴾ َواإِلْكَرامِ  ال َجاَللِ  ُذو رَبِيكَ  َوْجهُ 
 ال ثواحلاد حادثتان والنار اجلنة ألن ذاتيّاً  بقاءً  ليس فهو باإلج ماع الثابت والنار
ما ليس والنار ال جنة فبقاء لذاتره، باقيًا يكون  فال البقاء، هلما شاء هللا ألن بل بذاِتر
 صفاته. يف هلل شريك
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 بالن َّْفسِ  الِقَيامِ  ِصَفةُ 

واه   ما ك لرّ  عن م ستغن   تعاىل هللا    للغير  االحتياج   إذ َخلقهر  من َأَحد   إىل حيتاج   فال سر
 عن َيستغين ال هللا إىل حَمتاج   هللار  سوى شىء   وكلُّ  ذلك عن ه  من زَّ  وهللا احلدوثر  عالمة  

آية  عمران آل ]سورة ﴾ فَِإنَّ هللَا َغِنٌّ َعِن الَعاَلِميَ  ﴿:  تعاىل َعني. قالَ  طرفَةَ  هللار 
 ولَ  لقدرته إظهار ا العرشَ  خلقَ  هللا إنَّ  »عنه:  هللا رضي علي   اإلمام [ وقال98

 .« لذاته مكان ا يتخذه

 َخَلقَ  فقد الع صاة، بعصيان ينضرُّ  وال الطائعني بطاعة ينتفع   ال تعاىل وهللا
يب ه وال األمورر، يف التأين لي  َعلّرمنا أيام   ستةر  يف واألرضَ  السمواتر   م نَ زَّه   ألنه تَ َعب   ي صر

، عن  جسًما. ليس ألنه جهة   وال مكان   بال موجود   فاهلل التَ َعبر

 الُقْدرَةِ  ِصَفةُ 

ا يؤثر أبدية أزلية بقدرة موصوف تعاىل هللا  يف جَيوز ما كل يف أي املمكنات يف هبر
 آية املائدة ]سورة ﴾ َوُهَو َعَلى ُكلِي َشىء  َقِدير   ﴿تعاىل:  وعدمه. قال وجوده العقل
، عليه يستحيل   تعاىل [ فاهلل120  كان ولو ، عاجزًا لكان قادرًا يكن ملَ  لو ألنه العجز 

دَ  َلما عاجزًا  العامل. هذا و جر

 اإِلرَاَدةِ  ِصَفةُ 

عىن وهي باإلرادة موصوف   تعاىل هللا صّرص   املشيئة ِبر ا هللا خي   العقلي املمكن هبر
والشر.  منها اخلي العباد أعمالر  جلميع وشاملة   تعاىل له واجبة وهي صفة ، دون بصفة  
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َما َشاَء هللُا َكاَن  »تقول:  أن فاطمة بنته علَّم وسلم عليه هللا صلى النيب أنَّ  ورد وقد
 .داود أبو رواه « َوَما َلْ َيَشْأ َلْ َيُكنْ 

 الِعْلمِ  ِصَفةُ 

 قال يكون ال وما يكون وما كانَ  ما يَعَلم شىء ، كلَّ  األزيل بعلمهر  يعلم تعاىل هللا
 بعض   ماأ تعاىل، باهلل خاص   مجيعهر  الغيبر  فعرل م   ﴾ َوُهَو ِبُكلِي َشىء  َعِليم   ﴿:  تعاىل

 إنَّ  يقول من واألولياءر. ويكفر األنبياءر  وه م   َخلقرهر  بعضَ  عليه ي طلرع   هللا فإن الغيب
 العلم. إنَّ  صفة يف هلل م ساويًا الرسولَ  جعل ألنه هللا، يَعَلمه   شىء   كلَّ  يعلم الرسولَ 

 صفاته. من بصفة   خلق ه يساويه ال تعاىل هللا أنّ  املَوّحدين بني املقرَّر من

 السَّْمعِ  ِصَفةُ 

 وأما أخرى، ة  لَ آ وال أذن بال وعاتاملسم   لَّ ك   أبدي أزيل بسمع يسمع تعاىل هللا
َع هللُا قَ ْوَل الَِِّت ُُتَاِدُلَك  ﴿:  تعاىل خملوق. قال حادث فهو املخلوقات ُسع َقْد َسَِ

 [.1 آية اجملادلة ]سورة ﴾ يف َزْوِجَها

 الَبَصرِ  ِصَفةُ 

 املخلوقاتر  َبصرَ  ي شبره   ال وبصر ه   ، األزلية برؤيتهر  احلادثاتر  يرى وتعاىل تبارك هللا
 أما ضوء ، شعاعر  إىل وال َحَدقة   إىل حاجة   غي من ال م بَصرَات كلَّ  يرى سبحانه ألنه
 الشورى ]سورة ﴾ َوُهَو السَِّميُع الَبِصريُ  ﴿:  تعاىل بآلة . قال فهو املخلوقاتر  َبَصر  
 [ .11 آية
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 يقع ال كي العرلمر  أهلر  أفواهر  من تفهًُّما التَ ن  زيهر  عرلمَ  يتعّلم أن النجاة أراد نمل بد فال
لقه. هللا تشبيه يف  خبر

 الَك اَلمِ  ِصَفةُ 

 لركالمره ليس املخلوقنَي  كالمَ  ي شبره   ال أبدي   أزيل   بكالم   م تكلم   وتعاىل تبارك هللا
 وال صوتًا وال حرفًا ليس ألنه َتقطّع أو س كوت   عليه يطرأ ال ، انتهاء له ليس ، ابتداء

رف   فهو املخلوقني كالم   وأمَّا لغةً   وباآلالت. وصوت   حبر

َّ  َكالَمه   م وسى هللا   َأُس َعَ  َأي   ،﴾ وََكلََّم هللُا ُموَسى َتْكِليم ا ﴿:  تعاىل قال  اأَلَزيلر
َر ف   لَي سَ  الَّذري األَبَدريَّ   كالمَ  فَسمرعَ  موسى، ُسع عن نعَ املا هللا   أزال. َصو ت   َوال حبر

 وُسع ه حادث   السالم عليه فموسى موسى، أ ذن يف األزيلُّ  الكالم   حَي لَّ  أن غي من   هللار 
 هللا رضي حنيفة أبو اإلمام قال .حبادث   فليس هللا كالم وهو مسموعه   وأّما خملوق

 وهللا روفواحل املخارج من باآلالت نتكلم ََنن ،ككالمنا ال ويتكلم : » عنه
 «. حرف   وال آلة بال متكلم  

  احلَياةِ  ِصَفةُ 

ياة   موصوف   تعاىل هللا ، وحلم   بروح   ليست أبدية   أزلية   حبر  وتعاىل س بحانه وهو ودم 
 ليس من ألنّ  العاملَ  هذا من شىء   يوجد مل حيًّا يكن ملَ  لو ألنه املوت   عليه يستحيل

ذه متصف غي تعاىل هللا كان ولو والعرلم، واإلرادة بالقدرة يتصف ال حيّاً   الصفات هبر
د متصًفا لكان  فهي املخلوقني حياة   النقص. أما عن م نَ زَّه   وهللا نقص وذلك بالضّر
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 فكسائرر  هللا حياة   وأما التقطع ويَدخ ل ها ودم   وعظم   وحلم   واجَلَسدر  الروحر  باجتماع
هللُا ال ِإلَ َه ِإال ُهَو احلَيُّ  ﴿:  تعاىل هللا   قال .التَّغي ُّر   وال التقطع يَدخ لها ال صفاتره
 [.255 آية البقرة ]سورة ﴾ الَقيُّومُ 

  للَحَواِدثِ  املخالََفةِ  ِصَفةُ  

 به يليق   ال ما أي نقص   كلر  عن م نَ زَّه   وهو به يليق   كمال   بكل م تصف   تعاىل هللا
 : تعاىل هللا   قال. واحَلدرّ  واللونر  واحليّرزر  واملكانر  والعجزر  كاجلهلر  تعاىل

 [.11 آية الشورى ]سورة ﴾ لَْيَس َكِمْثِلِه َشىء   ﴿

 عن( هللا يعن) تعاىل »ه ( :  329 )املتوىف الطحاوي جعفر أبو اإلمام قال
 السِيتُ  اجلِهاتُ  ت حويه وال واَلدواتِ  واَلعضاءِ  واَلركانِ  والغاياتِ  احلدودِ 
ت   اجلهات   تعاىل الَل  حتوي ال أي«.  املُْبَتَدَعات كسائر  مجيعَ  حتوي كما السّر

، اجلهات إحدى يف التحّيز عن َُتل و ال األحجام   إذ ، األحجام  احَلجم ألن الستر
. إذن يف يكونَ  أن بدَّ  ال  جهة . وال مكان   بال موجود هللا مكان 

يعِ  ِدينُ  اإلْسالمُ   اَلَنِْبياءِ  مجَِ

يَن ِعنَد هللاِ فقد قال هللا تعاىل : ﴿ َوَمن ﴾ وقال هللا تعاىل : ﴿ اإِلْسالَمُ إنَّ الدِي
َر اإِلْسالَِم ِدينا  فَ َلن ي ُّْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ  ﴾ ]سورة آل ي َّْبَتِغ َغي ْ

اَلنبياُء إخوة  » [. وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 85و 19عمران آية 
م شت وأنا أوىل الناِس بعيسى بِن مرَم ليَس بيِن وبيَنه لَِعالت ديُنهم واحد  وأمهاتُ 
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رواه الب َخارريُّ. النيبُّ صلى هللا عليه وسلم شبََّه األنبياَء باإلخوةر لعالت من «  نب  
م واحدة  جاؤوا باإلسالمر دينر هللار تعاىل الذي  حيث  أنَّ األنبياَء دين هم واحد  عقيدِت 

شرائع هم متعددة  كما أن اإلخوَة لعالت  أمهاِت م متعددة . ارتضاه  هللا  لعباده، و 
فاألنبياء كاألخوة الذين أبوهم واحد وذلك ألن دينهم واحد وهو اإلسالم وإَّنا الفرق 
بينهم يف الشريعة اليت هي الفروع العملية كالزكاة والصالة وحنو ذلك، وشريعة سيدنا 

يف الشريعة على حسب ما تقتضيه  التغيُّ حممد هي أحسن الشرائع وأيسرها، وهذا 
ومن الغلط الشنيع يف قول بعض  احلكمة  وهللا أعلم ِبصاحل الناس من أنفسهم.

فإنه ال ديَن صحيح إال اإلسالم وهو اليديُن  .الناس األديان السماوية الثالثة
 السيماِويُّ الوحيُد.

ال إميان  وال إميان  بال ال َيكون إسالم  ب: »  وقال اإلمام أبو حنيفة َرضَي هللا عنه
فغي املسلم ال جيوز أن  ي سّمى مؤمرنا. قال هللا «.  إسالم  فُهما كالظيهِر مع الَبطنِ 

﴾ ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت هللِا َوهللاُ َشِهيد  َعَلى َما تَ ْعَمُلونَ تعاىل : ﴿
ر ا وَ [، وقال تعاىل : ﴿98]سورة آل عمران آية  َلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ

ا ينتسبوَن 110آل عمران آية  ﴾ ]سورةُلَُّم [. فأهل  الكرتابر ليسو مؤمننَي، إَّنَّ
﴾ ]سورة  ُُيَريِفُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ  واإلجنيلر وهم حرّفومها، قال تعاىل : ﴿ للّتوراةر 

 [.46النّرساء آية 

يَن   َي ُمَبشِيرِ اَن النَّاُس أُمَّة  َواِحَدة  فَ بَ َعَث اللَّ ُه النَّبِيِي كَ : ﴿هللا تعاىل قال
أي كلُّ النّاسر كانوا على دين اإلسالم يف زمن  [،213]سورة البقرة آية  ﴾ينَ   َوُمنِذرِ 
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آدم وشيث وإدريس ث حصل الك فر بعد وفاة الّنيبّر إدريَس حىت أرسل هللا سيدنا نوح 
 عليه السالم. 

اَن َعَلى   اِهيَم َوآَل ِعْمرَ   ِإنَّ اللَّ َه اْصطََفٰى آَدَم َونُوح ا َوآَل ِإبْ رَ هللا تعاىل : ﴿  قال
 وخلق السالم عليهَم آد خَلقَ  هللا أنّ  [، لي عَلم33]سورة آل عمران آية  ﴾ اْلَعاَلِميَ 

 أربعني فَ َوَلَدت   وأنثى ذكراً  مرّة كلّ  يف تَلرد   حّواء   رسوالً. وكانت نبيّاً  مَ آد وجَعلَ  َحوَّاءَ 
 حىت اآلخر البطن من أخَته   يتزوَّجَ  أن لألخ جيوز السالم عليهَم آد َشر عر  يف مرّة. وكان

ر  األرض. يف البشر نسل   ينَتشر

كّلها.  األشياء أُساءَ  يعرف وكان الَكالمَ  يعررف   فكان آدم على هللا أفاض وقد
 شيئاً  به تشرركوا وال هللا اعب د وا هلم يَ ق ول   فكان االعتقاد أصلَ  أوالَده   آدم عّلم وقد
 دينر  على أوالد ه   كان فيها. وهكذا وخيلد النّار يدخلَ  أن مصيه فإن باهلل ي شررك وَمن

 األنبياء. مجيع دينر  اإلسالم

 بعَده   َحَدثَ  الدعوة، هذه على واستمرَّ  السالم عليه إدريس النيبُّ  جاء أن بعد ث
لَ  نيبّ  أّول وكان السالم عليه نوح فجاء هللا، لغي بعباَدِتررم ناسال بعض   أشَركَ  أن  أ رسر
در  هللا عبادة إىل يدعو الكّفار إىل  األنبياء   تَ تَابَعَ  ذلك بعد له. ث َشريكَ  ال الذي الواحر

 اإلسالم. دين إىل يدعو منهم واحد   وك لُّ 

 َكانَ  َما ﴿:  تعاىل ال. ق اإلسالم إىل َقومه يدعو السالم عليه إبراهيم َجاء ث
 ﴾ اْلُمْشرِِكيَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما مُّْسِلما   َحِنيفا   َكانَ  وََّلِكن َنْصَرانِييا   وَّالَ  يَ ُهوِدييا   ِإبْ َراِهيمُ 
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ا الكوَكبَ  َعَبدَ  إنه إبراهيم عن قيلَ  ما صحيح   [. وغي  67عمران آية  آل ]سورة  وإَّنَّ
 قومه. على ذلك أنَكرَ 

 الناس بعض   به فآمنَ  اإلسالم إىل قومه أيضاً  يدعو السالم يهعل موسى جاء ث
 قال: )إن " وبعض ه م هللا ابن : " عزير وقالوا كفروا طائفة منهم فكان آخرون، وكذَّبه

 ك فَّار فهؤالء َقفاه(، على فاستلقى تعب ث أيام سّتة يف واألرض السموات خلق هللا
 اعتقادر  على موسى وتَن زريهره. وكان هللا بتوحيدر  أَمَره م الذي موسى عقيدةر  على لَيسوا

بره   ال َموج ود   هللا أنَّ   خلقَ  شىء، إىل حيتاج َفالَ  شىء   ك لرّ  خالرق   وأنَّه ال َموجودات ي ش 
بره ه   ال فهو الضوءَ  بره ه   ال فهو اإلنسانَ  وخلقَ  ي ش   له حيص ل   ومل يَ ت  َعب   مل هللا وأنَّ  ، ي ش 
. وال يَتعب ال الذي يُّ الَقور  ألنَّه عجز    يَ تَ َغيَّ

 إليها َدعا اليت الدَّعوةر  تلك إىل يدعو فصارَ  املسيح عيسى جاءَ  موسى وفَاةر  وبعد
 وسلم عليه هللا صلى حم َمَّد   هو أمحد اُس  ه بعدرهر  من يأيت بنيب ّ  وَبشَّر قبَله األنبياء مَجيع  
. وكان االعتقادر  على تاً ثاب هو آخرون. وكان وكَفرَ  النّاسر  بعض   به فآمن  الصحيحر

 تعاىل أجزاء، من وم َؤلَّفاً  م رَكَّباً  شيئاً  وليس ابناً  وال أباً  ليسَ  هللا أنَّ  اعتقادر  على عيسى
 على عيسى َشَبهَ  وأنزلَ  مرنه م   هللا فَحَماه   املسيحر  قتلَ  أرادوا أناساً  إنَّ  ذلك. ث عن هللا

 َشبيرَهه فأخذوا الَكَفرة   فَدَخلَ  السماء إىل عيسى ور فرعَ  املسلمني، تالميذه من َرج ل  
 بل يَعب د وه أن قوَمه يأم ر   مل شبيهه. وعيسى بل عيسى املصلوب   فليسَ  وَصَلبوه وقتلوه
ُهمُ  ِعيَسى َأَحسَّ  فَ َلمَّا ﴿تعاىل:  هللا وحَده. قال هللا بعبادة أَمره م  َمنْ  قَالَ  الُكْفرَ  ِمن ْ

 ﴾ ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّا واْشَهدْ  بِاللِ  َءاَمنَّا هللاِ  أَنَصارُ  ََنْنُ  احلََوارِيُّونَ  قَالَ  هللاِ  ِإىَل  أَنَصاِرى
 فإن ،﴾ ُمْسِلُمونَ  بِأَن َّا َواْشَهدْ  ﴿احلوارريُّوَن:  له قال [. فقد52عمران آية  ءال ]سورة
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املائدة:  ةسور  يف تعاىل وحده. قال هللا عبادة إىل بل عباَدترهر  إىل يَدعه م مل عيسى
ُذوّن  لِلنَّاسِ  قُ ْلتَ  َءأَنتَ  َمْرمََ  اْبنَ  ِعيَسى يَا هللا قَالَ  وِإذْ  ﴿  ِمن إلَ َهْيِ  وأُمِييَ  اَّتَِّ

 فَ َقدْ  قُ ْلتُهُ  ُكْنتُ  ِإن ِبَق ي  ِل  لَْيسَ  َما َأُقولَ  َأنْ  ِل  َيُكونُ  َما ُسْبَحاَنكَ  قَالَ  هللاِ  ُدونِ 
 هللاَ  اْعُبُدوا َأنِ  بِهِ  َأَمْرَتِن  َما ِإالَّ  َُلُمْ  قُ ْلتُ  َما ﴿تليها:  اليت اآلية يف . ث﴾ َعِلْمَتهُ 

 اإلشراك. إىل وليس وحده هللا عبادة إىل دعا عيسى أنَّ  يظَهر   هذا من ﴾ َورَبَُّكمْ  َربِي 

مَّد جاء السالم عليه عيسى ر فع أن بعد ث  الّدعوةَ  لي جدّردَ  وسلم عليه هللا صلى حم 
 الدالّة باملعجزات مؤيّداً  األرض يف النَّاس بني فريَما انَقَطع أن بعد إلسالما دين إىل

 َمن مرنهم الذين الضَّاللر  أهل   بنبوَّته وَجَحدَ  اإلسالم يف البعض   فدخل ن بوَّته، على
رركاً  كان  كفررهم. إىل كفراً  فازدادوا قَبالً  م ش 

 ما خاللر  وحَده . ومن هللا عبادة   هو اإلسالم أهل جلميع اجلامع   اإلسالميُّ  فاملبدأ
 هو السماويَّ  الدّرينَ  وأن اإلسالم، دين   هو كلهم األنبياء دينَ  أنَّ  لنا يَ َتبَ نيَّ   عرضناه

 واحد دين   بإتباع إاّل  يأم ر مل هللا ألنّ  السماوية"، "األديان يُقال فالاإلسالم.  دين  
ا هو  هي الشريعة. والشريعة هو آخر نيب ّ  عن النيبُّ  فيه خيتلرف   قد الذي اإلسالم. وإَّنَّ

 بين زمان إىل بعده ومن آدم شريعة من كانت أنه ذلك الَعَملّية. مثال   األحكام
 حممَّد جاء أَن إىل صالتان إسرائيلَ  بين على ف ررض ث واحدة   صالة   فرضيَّة   إسرائيل

 باهلل اإلميان من العقيدة صلوات. فأصول مخس   عليه فَ ف ررضَ  وسلم عليه هللا صلى
َلَحة   تقتضي ال ذلك وحنو ورسوله  خبالف تَغييَها الع ص ور َتطَاَوَلت مهما العبادر  َمص 

 الشرائع.
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 اَلَنِبَياءِ  ِعْصَمةِ  بَ َيانُ 

هللا تعاىل أرسل أنبياءه ليبلغوا الناس مصاحل دينهم ودنياهم فهم قدوة للناس، 
ق حسنة منها: الصدق واألمانة ولذلك فإن هللا تعاىل مجلهم بصفات محيدة وأخال

وَُكالًّ َفضَّْلنَا َعَلى ﴿  والفطانة والشجاعة والعفة، قال تعاىل بعد ذكر عدد منهم: 
[. فاألنبياء هم صفوة اخللق صلوات هللا وسالمه 86﴾ ]سورة األنعام آية  الَعاملَيَ 

ا ِإالَّ َحَسَن اْلَوْجِه َما بَ َعَث هللا نَبِيًّ » عليهم أمجعني، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: 
ميذي.«  َحَسَن الصَّْوِت َوِإنَّ نَبِيَُّكم َأحَسنُ ُهْم َوْجه ا َوَأْحَسنُ ُهْم َصْوت ا  رواه الرتّر

أمجعت اَلمية على عصمة اَلنبياء فيما يتعليق بالتبليغ قال السبكي يف تفسيه : 
رتبتهم، ومن املداومة ويف غري ذلك من الكبائر ومن الصغائر الريذيلة اليِت حتطي م

من اخلصائص الكربى للسيوطي  256\2) على الصغائر ، هذه اَلربعة جممع عليها
 رمحه هللا تعاىل(. 

ًفا َيك ونَ  أَن   جيَرب   هللار  أَن برَياءر  مرن   َنيبر   ك لَّ  أَنَّ  اع ترَقاد   جيَرب   قر  م تَّصر د   وراألمانَةر  برالصّر
َتحيل   وال َفطانَةر،  هَل م   َوَتَرب   َوال َبالََدة ، َوالسَّفاَهة   َوالرََّذالَة   َواخل ريانَة   ال َكذرب   ي هرم  َعلَ  فَ َيس 
َوى ما َعلَي هرم   َوجَيوز   َوبَ ع َدَها، النُّب  َوةر  قَ ب لَ  اخل رسَّةر  َوَصغَائررر  َوال َكَبائررر  ال ك ف رر  مرنَ  ال عرص َمة    سر

 َغي  ر ه م . فريَها هبررم   يَ ق َتدريَ  أَن   قَ ب لَ  لرلت َّو بَةر  فَ و رًا نَ ي  َنَبهو  َلكرن   ال َمعاصري مرنَ  َذلركَ 

 من اشتقاقها وي نشروه. والن بّوة اإلسالم دي ن لي ب يّنوا األنبياءَ  أرسل قد تعاىل هللا فإن
 أمر   "املعجزة" وهي النيب معرفة إىل هللا. والسبيل عن إخبار   النبّوة ألنّ  اخلرب، أي النبأ
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َعاَرَضةر  من ساملر   النُّبوة ادََّعوا من َدعَوى وفقر  على يأيت للعادةر  خارق  
 
، امل  بالرمثلر

 من كان إلبراهيم. فما النّار إحراق وعدم النَّيب أصابع بني من الزُّالل املاء كانفجار
 مل لكنه خارقاً  كان ما وكذلك ِبعجزة   فليس للعادةر  خارقاً  يكن ومل عجيباً  األمورر 
 ليسَ  فإنه األنبياءر  أتباعر  األولياءر  أيدي على تظهر   اليت كاخلوارقر  النّبوةر  ىبدعو  يقرتن

 باملثلر  معارضته   يستطاع   ما املعجزةر  من ليسَ  وكذلك كرامةً  يسمى بل ِبعجزة  
حرر   مثله. بسحر   ي  َعاَرض   فإنَّه كالسّر

 حبَّة كسرقة والدناءة اخلرسَّة وصغائر والكبائر الكفر من العصمة   لألنبياء وَتب
 آدم من حصل كما خّسة   فيها ليس صغية   معصية   بعضهم من حيصل عنب. وقد

 منه حيص ل   ال النيبَّ  أنَّ  نَعَلم مضى ذلك. فمّما بعد تاب ث الشجرة من أكل حني
 عليه يَن زرل أن قبل اإلميانَ  وي لهرم ه حَيَفظ ه هللا ألن بعدها، وال النبوة قبل ال كفر  

 كان بل الكوكبَ  يَعب د   يكن مل السالم عليه إبراهيم سيدنا أن هذا من مالوحي. وي علَ 
 الكوكب رأى ملا قال أنه إبراهيم عن الكرمي القرءان يف ورد ذلك. فما قومه على ي نكرر

 يستحيل تزعمون( أي كما ريّب  )أه ذا معناه عليهم لإلنكار فهذا ﴾ َربِي  َهَذا ﴿: 
 غاب فلّما للكوكب، األلوهيَّة   تصرحّ  ال أنّه قومه ي فهرم يولك هلم، املوافقة معناه وليس

 ال والقمر الشمس وكذا الكوكب أن أي ﴾ اآلِفِليَ  ُأِحبُّ  الَ  ﴿قال:  الكوكب  
 هذه من واحد   كلّ  ألنّ  هللا، دون من ي عَبد إل هاً  منها واحد   يكون أن العقل يف يصحّ 

م   وله يغيب ث يأيت األشياء  خالقاً. وليس خَملوق   أنّه لىع يدلّ  مما َحج 
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 األقوال يف اخليانة ارتكاب   عليهم جيوز فال األمانة صفة عقالً  لألنبياء وجيب
 احلقيقة خالف فيومهونه عليه يكذبون ال شخص مه  حَ استنصَ  فإذا واألحوال واألفعال

 عونَه.ي ضيّ  ال شيئاً  شخص   عندهم وضع وإذا

 أنه نيبّ  أيّ  من حيص ل   بعَدها. فلم وال النبّوة قَبلَ  الكبائر ارتكاب   عليهم جيوز وال
 بالزىن يهمّ  مل السالم عليه زىن. ويوسف أنه نيبّ  من حيصل ومل سرق أو اخلمرَ  َشرربَ 
َشةَ  أرادَ  هو ي قال ال حىت يدفَ َعها ال أن أ هل رمَ  ثّ  عنه العزيزر  امرأةر  بَدفع َهمَّ  وإَّنا  الفاحر
ا الناس   فَعلرمَ  َخل ف   من قميَصه   شقَّت وجهرها من انصَرفَ  فلّما  أرادت اليت هي أهنَّ
 هذا مثل عن األنبياء كسائر معصوم   ألنه بالزىن يَهمَّ  ومل ذلك ي رد مل وهو الزىن

 داوود سيدنا أن يزعمون الذين املفرتين بعض كالم من احلذر الشىء. وينبغي
 افرتاء وهذا زوجته، يأخذ كي القتال إىل داوود فبعثه عنده اجليش قائد بامرأة أ عجب
 عظيم.

 م تَ َعلّرقَ  كان حمّمًدا إن يقولون الذين العقول قاصرري بعض   يفرتيه مما ول ي حَذر
 إنّ  هلم يقال أن هؤالء على أربع. واجلواب من أكثرَ  تزّوجَ  لذلك بالنساء القلبر 
 وكان األمني ِبحّمد   مكة أهل بني معروفاً  كان وسلم عليه هللا صلى حممدا سّيَدنا
 َ  بل َرذريَلة   منه لظَهَرت بالنساء َولوًعا كان فلو ، أحد فيه ي ساوره مل ما اجلمال من أ ويتر

 صار أن بعد إال الرسول   يتزّوج حيصل. ومل مل وذلك فيه طََعن وا قوم ه   ولكان رذائل
 امرأةً  تَ َزوَّجَ  مخسني العمر من بلغ وحني زوجته ماتت ث عاما وعشرين مخسة عمره

رَ  أن احلرَكم تلك مجلة َدع َوتره. ومن مصاحل إىل تَ ع ود   حلررَكم   َعدَّدَ  ث خرىأ  تنتشر
 عنه السَُّفَهاء   يقول   كما األمر كان النساء. فتأملوا! فلو إىل النساء بطريق شريَعت ه  
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 هذه يف املنهمكني شأن هو كما سنة مخسني يبل غَ  أن قبل الزواجَ  َعدَّدَ  لكان
 عائشة عن مسلم   رواه ما بالنساء القلب متعّلقَ  يكن مل أنه على الدليل األمور!! ومن

َلِِت على رسوِل هللا صلى هللا عليه  »قالت:  أنّ ها عنها هللا رضي َما َكاَنْت ََتُرُّ لَي ْ
 يف اجتمع ما مع اجلبّانة ألهل يدعو املدينة جبانة أي « وسلم إالي َخَرَج إىل الَبِقيع

 واجلمال. نالس حداثة من عائشة

 يَلريق   فال احلقّ  لربيانر  ب عرثوا ألنّ هم الغَباوة عليهم فتستحيل الَفطانة لألنبياء وجيب
تعاىل:  هللا وعاداه. قال احلقَّ  َجاَنبَ  َمن على احل ّجة إقامة عن قاصرين يكونوا أن بر هم
َناَها ُحجَّتُ َنا َوتِْلكَ  ﴿  أيًضا هلم [. وجيب83 األنعام آية ]سورة ﴾ ِإبْ َراِهيمَ  َءاتَ ي ْ

 النبّوة. َمنصربَ  ي نايف ذلك ألن بتبليغه أ مرروا مما َشيئًا يكت م وا أن عليهم جيوز فال التبليغ

 إنَّ  يقال أن جيوز ال ب هم. فمثالً  تليق ال صفات   لألنبياء ي نَسبَ  أن جيوز وال
 البحرَ  وضرب فذهب به هللا أمرَه   ما عمل موسى وإَّّنا فرعون، من ج بنًا فرَّ  موسى
 تبعه فلّما معه وَمن هو مرَّ  ث العظيم كاجلبل فرق   كلّ  فررقًا َعَشرَ  اثىن البحر   فانفَرقَ 
 هللا صلى حممًدا إن يقال أن جيوز فرعون. وال ومات كان كما البحر   عاد فرعون  
 يعوهيط ومل خالفوه والذين ثابت   الرسول   إَّنا املعارك، من معركة   يف ه زرمَ  قد وسلم عليه
ر وا. وكذلك هم  املدينة إىل مكة من هاجر حني  النيب إنّ  يقال أن جيوز ال َخسر

 هللا. ألمر امتثاال هاَجرَ   النيب إَّّنا باهلل، والعياذ جبناً  وفرَّ  هرب

 نَِبيَُّكم َوِإنَّ  الصَّْوتِ  َحَسنَ  اْلَوْجهِ  َحَسنَ  ِإالَّ  نَبِيًّا هللا بَ َعثَ  َما : » رسول قال
ميذي، رواه«  َصْوت ا َوَأْحَسنُ ُهمْ  َوْجه ا ُهمْ َأحَسن ُ  يب  ه م ال فاألنبياء الرتّر  األَم راضَ  ت صر
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 وَغي   الدُّودَ  مرنه   َخرَج أيُّوبَ  سيّرَدنا أنَّ  َصحيح فَغير  الدُّودر، وخ روج كالبَ َرصر  املنفّررَة  
 كّذب فقد ذلك قال نفم ، اللّ  رزقك ممّا كويل ويقول الدُّود يأخذَ  َكان أنّه   َصحيحَ 
 الدّرين.

 سيدنا أن يعتقد أن جيوز فال حسن، مفهم بكالم يتكلمون األنبياء كل كذلك
 من خمرج لألنبياء ذلك ونسبة لسانه، يطاوعه وال مفهم غي كالمه كان موسى

 .اإلسالم

 الّلواط من مشتقًّا وليس عربيًّا ليس أعجميّ  لوط   اسم أن اإلميان إخوة واعلموا
 من مشّتقا أحدهم اسم يكون أن األنبياء ِبنصب يليق وال عريب لفظ لواطَ ال ألن
 منها يشتق وال خبيث من مشّتقة وال خبيثة ليست األنبياء فأُساء خبيث، معناه لفظ

 خبيث.
 السَّماِويَّةُ  الُكُتبُ 

 الّسماويُّ  الّدين   هو اّلذي اإلسالم، دين إىل كلها َدَعت الّسماوية الك ت ب
 الوحيد.

 هي: القرءان أنبيائه على وتعاىل تبارك هللا أنزهلا اليت السماوية الكتب أشهر إنّ و 
 عليه شيث سيدنا على وتعاىل تبارك هللا أنزل الزبور. وقدو  اإلجنيل، التوراة، الكرمي،
 موسى سيدنا وعلى ثالثني، السالم عليه إدريس سيدنا وعلى كتابًا، مخسني السالم

 عليه إبراهيم سيدنا وعلى العربيّة بالّلغة التوراة أحدها اباكت عشر أحدَ  السالم عليه
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 على أ نزل واإلجنيل العربّية بالّلغة  حممد سيدنا على أ نزل والقرآن عشرة، السالم
 الزبور السالم عليه داود سيدنا على وأ نزل السريانّية، بالّلغة السالم عليه عيسى سيدنا
 صحيحه. يف حبان ابن رواه حديث يف ذلك ورد العربيّة. بالّلغة

 َوَشريِهِ  َخرْيِهِ  بالَقَدرِ  اإلميانُ 

 هللا [. وقال49 آية القمر ]سورة ﴾ ِبَقَدر   َخَلْقَناهُ  َشْىء   ُكلَّ  ِإنَّا ﴿تعاىل:  هللا قال
 [.2 آية الفرقان ]سورة ﴾ تَ ْقِديرا   فَ َقدَّرَهُ  َشْيء   ُكلَّ  َوَخَلقَ  ﴿تعاىل: 

 خي من الوجود يف دخل ما كل بأن معناه: اإلميان هوشر  خيه بالقدر اإلميان
 والشر ورضاه، وحمبته هللا بتقدير العباد أعمال من فاخلي األزيل، هللا بتقدير هو وشر
 خالق برضاه. هللا وال ِبحبته ليس ولكن هر لمر وعر  وخلقه هللا بتقدير العباد أعمال من

 ونيّاِتم العباد أفعال خالق تعاىل الشّر. هللا يرضى وال اخلي يرضى لكنه والشرّ  اخلي
 اّللَُّ  َشاءَ  َما »بناته:  بعض َعّلم أنه  النيب عن ورد وخيها. وقد شرّها ومشيئتهم

 يشأ مل وما كان يكون أن هللا شاء ما داود. فكل أبو رواه«  َيُكنْ  لَْ  َيَشأْ  لَْ  َوَما َكانَ 
 املخلوقات يغي األزلية مشيئته بحس على فهو مشيئته، تتغي وال يكون ال يكون أن
 وقد وخلفهم، سلفهم املسلمون عليها أمجع كلمة مشيئته. هذه تتغي أن غي من
 [. 29 آية التكوير ]سورة ﴾ هللاُ  َيَشاءَ  َأنْ  ِإال َتشَاُءونَ  َوَما ﴿تعاىل:  هللا قال
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 الِكَرامُ  املاََلِئَكةُ 

 ال إناثاً  وال ذكوراً  ليسوا مكرمون، عباد وأهنم بوجودهم أي باملالئكة اإلميان جيب
 قال يأمرون، ما ويفعلون أمرهم ما هللا يعصون ال ينامون، وال يشربون وال يأكلون
 ةُ  َواحلَِْجارَ  النَّاسُ  َوُقوُدَها ا نَار   َوَأْهِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا ﴿تعاىل: 
َها  ﴾ ونَ  يُ ْؤَمرُ  َما َويَ ْفَعُلونَ  ُهمْ  َأَمرَ  َما اللَّ هَ  يَ ْعُصونَ  الَّ  ِشَداد   ِغاَلظ   َماَلِئَكة   َعلَي ْ
تعاىل:  قال التكفي حكمه إناث املالئكة إن يقول [. والذي6 آية التحرمي ]سورة

 النجم ورة]س ﴾ اَْلُنَثى َتْسِمَيةَ  اْلَماَلِئَكةَ  لَُيَسمُّونَ  ةِ  بِاآْلِخرَ  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿
 الذكورية. آلة غي من الرجال بصورة يتشكلون وقد [،27 آية

 يعب د   مؤمرناً  أمررهر  أّولر  يف وكان اجلنّر، من كانَ  بل مَلكاً، يكن مل هللا ، لعنه   فإبليس
 أمرر  عن فَسقَ  ولكنَّه   السالم، عليه آلَدمَ  بالسجودر  األمر   حلَقه   فلذلكَ  املالئكةر  مع هللاَ 
 أبدر  إىل ول عرنَ  هللار  رمحةر  من فط رردَ  باهللر  والعياذ   هللار  على واعتَ َرضَ  السجودَ  َفضَ ور  ربرّهر 

 آلَدمَ  اسُجُدوا للمالئكةِ  قُ ْلنا وإذْ  ﴿:  الكهفر  سورةر  يف تعاىل هللا   اآلبردين. قالَ 
 ةآي الكهف ]سورة ،﴾ رَبِيه أمرِ  عن فَفَسقَ  اجِلنِي  ِمنَ  كانَ  إبليسَ  إالَّ  َفَسَجُدوا

 اْسُجُدوا لِْلَماَلِئَكةِ  قُ ْلنَا َوِإذْ  ﴿تعاىل:  َقولرهر  برَدليلر  كافر   إب ليسَ  أنَّ  [. ولي  ع َلم  50
 آية البقرة ]سورة ﴾ اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَ رَ  َأَب  ِإبِْليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آِلََدمَ 
 كافر. فهو الُقرآنَ  كذيب ومن الُقرآنَ  كذيب فقد ذلك خبالف قال ومن .[34

 اآلِخرُ  الَيومُ 
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َا ﴿تعاىل:  هللا قال  ]سورة ﴾ يَ ْرتَابُوا لَْ  ثَّ  َوَرُسولِهِ  بِاّللَِّ  َآَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنَّ
، غي من خرآلا باليوم اإلميان فيجب يش ّكوا، مل [. أي15 آية احلجرات  شكّ 
ر  اآل اإلميان. واليَ و م   ي نايف فالشكُّ   ق  ب وررهرم مرن   النَّاسر  خ ر وجر  مرن   َوأوَّل ه   القرَياَمةر  يَ و م   ه وَ  خر

ترق رَارر  إىل لر  اس  لر  اجلَنَّةر  يفر  اجلنَّةر  أه  ن و اليومر  ذلركَ  َويف النَّارر، يفر  النَّارر  وأه   مرن   الشَّم س   تد 
َوال   فريهر  َوحَت ص ل   العرَبادر  ر ؤ وسر   األت قريَاء . املؤ مرن ونَ  مرن ها يَ ن ج و َصع َبة   أح 

 َوَسارُِعوا ﴿ تعاىل: قال األن، خملوقة وهي السالم، دار وهي باجلّنة اإلميان جيب
 ]سورة ﴾ لِْلُمتَِّقيَ  أُِعدَّتْ  َواَْلَْرضُ  السََّمَواتُ  َعْرُضَها َوَجنَّة   رَبِيُكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   ِإىَل 
 اّللََّ  يُِطعِ  َوَمنْ  ﴿:  تعاىل هللا قال هناية ال ام إىل باقية [. وهي113 آية عمران آل

 ﴾ اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َوَذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اَْلَنْ َهارُ  حَتِْتَها ِمنْ  َُتِْري َجنَّات   يُْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ 
 فرأيت اجلنة دخلت : » قال الفقراء، من أهلها [. وأكثر13 آية النساء ]سورة
 وال رأت عني ال ما الصاحلني لعباده هللا أعد احلديث. وقد«  قراءالف أهلها أكثر
وجل:  عز هللا وسلم: قال عليه هللا صلى قال بشر، قلب على خطر وال ُسعت أذن

 قلب على خطر وال َسعت أذن وال رأت عي ال ما الصاحلي لعبادي أعددت »
 البخاري. رواه ،« بشر

 الَِِّت  النَّارَ  فَات َُّقوا ﴿تعاىل:  قال األن، خملوقة وبأهنا جهنم أي بالنار اإلميان وجيب
 أقوى وهي [،25 آية البقرة ]سورة ﴾ لِْلَكاِفرِينَ  أُِعدَّتْ  َواحلَِْجارَةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَها

 له، هناية ال ما إىل باقية وهي السابعة، األرض حتت ومركزها هللا، خلقها نار وأشد
 جيَُِدونَ  اَل  أَبَدا   ِفيَها َخاِلِدينَ  َسِعريا   َُلُمْ  َوَأَعدَّ  اْلَكاِفرِينَ  نَ َلعَ  اّللََّ  ِإنَّ  ﴿تعاىل:  قال
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 كّذب فقد بفنائها قال [. فمن65و 64 آية األحزاب ]سورة ﴾ َنِصريا   َواَل  َولِييا  
 اإلسالم. من وخرج الق رءانَ 

 نفصنفان: ص التوبة قبل ميوتون الذين الكبائر أهل من العصاة املسلمون وأما
 ورمحته. وصنف بفضله عذاب بال اجلنة ويدخلهم النار عذاب من هللا يعفيهم
 فيها ويعيشون اجلنة ويدخلهم منها خيرجهم ث يستحقوهنا اليت املدة النار يف يعذهبم

أبدياً.  خلوداً  النار يف خيلد ال النار يف هللا يعذبه الذي العاصي املسلم األبد. إنّ  إىل
 النار. يف األبدي اخللود خيلد الذي هو الكافر ألنّ 

 إي َمانِهِ  َعَلى املُْسِلمُ  ُُيَاِفظُ  َكْيفَ 

َا ﴿تعاىل:  هللا قال  ]سورة ﴾ يَ ْرتَابُوا لَْ  ثَّ  َوَرُسولِهِ  بِاّللَِّ  ءاََمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنَّ
بره   ال وأنَّه ىلتعا هللا بو جودر  َصدَّق وا الذين هم املؤمنني أنّ  [ أي15 احلجرات آية  ي ش 

ر   هو وَرسول ه ، عبد ه   حممَّداً  أنَّ  وَصدَّق وا شيئًا  إنس   من العاملني كافَّة إىل م رَسل نيب ّ  آخر
نّ  َلق   مل بشر   وأنّه وجر  يف َيش كُّوا ومل هللا، عن ي  َبلّرغ ه   ما كل يف صادرق   وأنّه نور مرن خي 

 مسلم. رواه « فيه َشكي  ال إميان   عمالِ اَل أفضلُ  : » هللا َرسول   قال وقد ذلك.

 َكَفُرواْ  اليِذينَ  َمَثلُ  ﴿:  تعاىل هللا قال الّصاحلة، األعمال لقبول شرط فاإلميان
مْ  [. 18 آية إبراهيم ]سورة ﴾ َعاِصف   يَ ْوم   يف  الرِييحُ  بِهِ  اْشَتديتْ  َكَرَماد   َأْعَماُُلُمْ  ِبَرِبِِي
 الدُّنْ َيا يف ِبََسَناتِهِ  فَ ُيْطَعمُ  اْلَكاِفرُ  َوَأمَّا : » سلمو  عليه هللا صلى هللا َرسول   وقال
َها لُهُ  َيُكنْ  لَ  اآلِخَرةِ  ِإىل أَْفَضى ِإذا َحتي   «. َنِصيب   ِمن ْ
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 منه ب دَّ  ال الذي الشىء ألنّه تعاىل هللا عند األعمالر  أفَضل   هو اإلميانَ  أنّ  فبَما
 اليت األشياء هي ما يَ ع ررفَ  أن باملسلم َحرريًّا كان َمق ب والً، اإلنسان َعَمل   َيكونَ  حىت
افرظ يتَجنَّبها حىت اإلسالمر  مرن ُت  ررج   فيه.  يَ َقع الشرَّ  يَعررف مل َمن فإنّ  إميانه على وحي 

 الردَّةر  يف َوَقعَ  تعاىل. وَمن باهلل والعرياذ   الردَّة   هو وي  ب طرل ه   اإلسالمَ  يقطَع   الذي والشىء
رَ  فقد  َعَمُلهُ  َحِبطَ  فَ َقدْ  بِاإِلي َمانِ  يَّْكُفرْ  وَمن ﴿تعاىل:  هللا قال َحَسنَاترهر، ك لَّ  َخسر
 مل إن   فيها وخيلد النّارَ  يدخلَ  أن الرّدة على ماتَ  إن وَمصي ه   [ 5املائدة آية ]سورة﴾

ع    موته. قبلَ  اإلسالم إىل يَرجر

 آية ]الّتوبة﴾ ِإْسالَِمِهمْ  بَ ْعدَ  وََكَفُرواْ  ْفرِ اْلكُ  َكِلَمةَ  قَالُواْ  َولََقدْ  ﴿تعاىل:  هللا قال
َا لَيَ ُقوُلنَّ  َسأَْلتَ ُهمْ  َولَِئنْ  ﴿تعاىل:  هللا وقال [.74  أَبِاللِ  ُقلْ  َونَ ْلَعبُ  ََنُوضُ  ُكنَّا ِإمنَّ

 آية ]التوبة ﴾ ِنُكمْ ِإميَا بَ ْعدَ  َكَفْرتُْ  َقدْ  تَ ْعَتِذرُوا ال َتْستَ ْهزِئُونَ  ُكْنُتمْ  َوَرُسولِهِ  َوَآيَاتِهِ 
 [.66و 65

 ِِبَا يَرىَ  ال بِالَكِلَمةِ  لََيَتَكلَّمُ  الَعْبدَ  ِإنَّ  »َوَسلََّم:  َعلَيهر  هللا   َصلَّى هللار  رس ول   قَالَ 
 يف َعاًما َسب عرنيَ  َمَسافَةَ  أي   الرتمذيُّ، رواه  «  َخرِيفا   َسْبِعيَ  النَّارِ  يف  ِِبَا يَ ْهِوي بَْأسا  

 ال أنَّه   على َدلريل   احَلدريث   َوَهَذا بالك فَّارر، َخاص   َوه وَ  َجَهنَّمَ  قَ ع رر  م ن تَ َهى َوَذلركَ  الن ُّز ولر 
تَ َرط   مر  َمع ررفَة   الك ف رر  يف الو ق وعر  يف ي ش  رَاح   وال احل ك  رر  ان شر  اللَّف ظر  َمع ىَن  اع ترَقاد   وال الصَّد 

 الكفر. نية وال
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 وأقوال وأفعال   : اعتقادات  أقسام ثالثَةُ  والرديةُ 

 أن أيًضا القسم هذا القرءان. ومرن يف أو رسوله يف أو هللا يف : الشكُّ اَلوَّل َفِمنَ 
ّمداً  سّيَدنا أنّ  اعتَقدَ  أو ر وح   أنّه أو الضوء ِبعىن نور   اللََّ  أنّ  يعَتقردَ   كذلك منه، ج ز ء   حم 

ُّ  ذََكر ِبر سلرم. وقد ليسَ  فهو هللا من جزء   املسيحَ  أنّ  اعتَقدَ  َمن  الَغن يّ  عبد   الشيخ   الويلر
ّي : " أني من اعتقد أني اّللََّ َمأَل السمواِت واَلرَض أو أنيه جسم قاعد  النابلسر

وسببه )أي الوقوع يف الكفر( ...فوق العرش فهو كافر  وإن زعم أنيه مسلم 
 اجلاهرلَ  أنَّ  َعلرم الكالمَ  اهذ تأمَّلَ  ". فَمناجلهُل عن معرَِفِة اَلمِر على ما هو عليه

. ال هذا مرثلر  يف  ي عَذر 

 وم َسي طرر   العرش قاهر هللا ألنّ  العرش، على جالس   هللا أنّ  اعتَقدَ  َمنَيكف ر   وكذلك
 إليه. حَيتاج   وال عليه

 فيها ورقةً  أو املصحفَ  يرمي أو لصَنم   يسج د : كالذياَلفعال الثاّن والقسم
 يف رمي ها جيوز وال هللا اسم   فيها اليت األوراق احرتام   مًدا. فيجبع جناسة   يف هللا اسم  

 فيها. ِبا االستخفافَ  يقصد مل ولو م ستقَذر، مكان  

ف ر   وكَذلك  لقوله وذلك الك فر فرعل أو قول على شخًصا ي عرني   اّلذي َيك 
 أو يَد لّ  [، كَأن2ة آية املائد ]سورة ﴾ َواْلُعْدَوانِ  اإْلِثِْ  َعَلى تَ َعاَونُوا َواَل  ﴿تعاىل:
بقول  جييب أنّه علمه مع سؤاال يسأل ه أو الكفرَ  ليفعل فيه مكان إىل كافرا يأخذ

 الك ف ر.
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 الّدخول أراد من تأخي وكذا الغي من الكفر استحسن أو رضي من يكفر كذلك
 اىلتع هللا يقول بالّشهادتني. بالّنطق أمره قبل يغتسل أن عليه اشرتط كأن اإلسالم يف

 الرّرضاءَ  أنّ  على دليل فهذا ،[93 آية الزُّمر سورة﴾ ] َواَل يَ ْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفرَ : ﴿ 
 .كفر   بالك ف ر

 مل ولو قوالً  الوَلدَ  له ينسب   أو تعاىل اللََّ  َيس بُّ  : كالذياَلقوال الثالث والقسم
 أو موسى أو املسيح عيسى أو كمحّمد   األنبياء من نبيًّا َيس بُّ  وكالذي ذلك، يعتقد

 غيهم أو عزرائيل أو ميكائيل أو كجربيل ملًكا َيشت م   الذي وكذلك غيهم، أو آدم
 يف حال   هللا يقول: "إنّ  هللا( وكالذي َخَلَقكَ  كما كذا يل يقول: )اخل ق وكالذي ،

 نوى ذلك يف ظاهر باهلل استخفاف معناه كالم   كلُّ  فيها" وكذلك داخل   األشياء
 ات ََّفقَ  »العلماء:  كبار أحد اجل َويينرّ  امللك عبد احلرمني إمام ينور. قال مل أو املعىن

 ظَاِهر ا ُكفِيرَ  تَ ْورِيَة   َأْضَمرَ  أنَّه وزََعمَ  الردية بكلمةِ  َنَطقَ  من أن على اَلصولييون
 قول وكذا القرّلة( كفر، تركبك وَصلّ  السفهاء: )ص م بعضر  َقول   كذلك«.  وباطن ا
جاًدا.  أو مازًحا كان كافر( سواء قال: )أنا أو جهنم( ، يف نتدفأ اس: )غداالن بعض

 االستخفاف   وحَير م   الغضب حال ويف الرضا حال يف تعظيم ه   واجب   اللََّ  أن واعلموا
 املسلمون. َأمَجعَ  هذا وعلى احلالني، يف به

 َأو َوَلِدهِ  َلىعَ  رَُجل   غضبَ  لو »الطالبني:  روضة كتابه يف النووي اإلمام وقال
 ُمتَ َعمِيد ا ،الَ : فَ َقالَ  ؟ ُمسِلم ا أَلستَ : رَُجل   لَهُ  فَ َقالَ  َشِديد ا َضرب ا َفَضَربَهُ  ُغاَلِمهِ 

 الغضب. حال يف كان ولو بإرادته مادام أي«  كفر
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 الذي وكذلك اآلخرة، يف احلساب أو البعث أو النَّار أو اجلَنَّةَ  ي نكرر   الذي وكذلك
ّسية وليست معنوية أمور   اجلنة إنَّ  يقول  وليس ر وحي   عذاب فيها قال: النار أو حر
 قاهلا إذا عمل ه   َحبرطَ  فقد األلفاظ هذه يف َوَقعَ  من أن على الع لماء   نصّ  وقد حّسيًا
 غائبَ  َيك ن املوت( ومل إىل ي ؤدي )ممّا وحنوه بالقتل م كرَه   غي عامداً  خمتاراً  بإرادته

 يتكّلم. حني غضبه أو رضاه إىل ي نظر   إنه العلماء   ليَ ق   العقل. ومل

 القرءان لغة ألهّنا العربية اللغة ذم وال الّشرع حّسنه ِبا االستهزاء جيوز ال كذلك
 اإلسالم. عن خمرج وهذا وأسهلها(، اللغات أفضل )فهي أنبياء وأربعة اجلّنة أهل ولغة

 هللا أُساء من اسم فيه اسم كل ث نالرمح وعبد هللا عبد األُساء أفضلَ  أنَّ  ولي علم
 وعيسى وإبراهيم كآدم األنبياء أُساء ذمّ  جيوز وال األُساء هذه ذمّ  جيوز وال احلسىن
 الشرع. استحسنه ما ذمّ  جيوز الالعموم  حيث ومن وحممد،

 ارمحه اللهمّ  أو له اغفر اللهمّ  القول جيوز ال اإلسالم غي على مات من كذلك
 يَ ْغِفرُ  الَ  هللاَ  ِإنَّ  ﴿تعاىل:  بقوله للكافر يغفر ال أنّه العظيم القرءان يف أخرب هللا ألنّ 
 كنت [ فمن156 آية النساء ]سورة ﴾ َيَشاء ِلَمن َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  بِهِ  يُْشَركَ  َأن

 جسم هللا أنّ  يعتقد أو باملالئكة يستخفّ  أو األنبياء أو هللا يسبّ  الدنيا يف تسمعه
 عليه. ترتّحم أن لك ليس ذلك على مات أنّه بلغك ثّ  ضوء أو

 رواه  «  أكثُر خطايا ابِن أَدَم ِمْن ِلَسانِهِ  »َوَسلََّم:  َعَليهر  هللا   َصلَّى هللار  رس ول   َوقَالَ 
 الطرباين.
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َفاف   َعَلى يَد لُّ  قَ و ل   أو   فرع ل   أو   اعتقاد   ك لَّ  : أنَّ َوالَقاِعَدةُ  ترخ   أو   برهر ك ت   أو   براهللر  اس 
َكامرهر  أو   درينرهر  َمَعاملرر  أو   َشَعائرررهر  أو   َمالئرَكترهر  أو   ر س لرهر   ك ف ر   َوعريدرهر  أو   َوع درهر  أو   أح 

َذرر  َده . ذلكَ  من اإلن سان   فَ ل َيح   َجه 

، بالضَّر ورَةر  الّدينر  مرنَ  ع لرمَ  َما الع َلَماء: إن َكار   قَالَ  :فائدة    األم رر  نر َكو   َوَمع ىَن  كفر 
َ  َمع ل وًما األم ر   هذا َيك ونَ  أن بالضَّر ورَةر  الّدينر  مرنَ  َمع ل وًما لرمرنيَ  بَ ني   ع َلَمائرهرم   املس 

 َوو ج وبر  اخلَم سر  الصََّلَواتر  كو ج وبر  َوَذلركَ  الع َلَماء ، إال يَ ع ررف ه   ال أم رًا لَي سَ  َوَعَواّمهرم ،
لّ  َرَمَضانَ  صومر  رر  ش ر بر  َوح ر َمة َوالّشرَاءر  عر البَ ي   َوحر  ال األمور هذه فإنّ  َوالسَّررقَةر، اخلَم 
 جاهالً. كان مهما املسلرمر  على ُتفى

ع   ال َكَفرَ  َمن   أنَّ  ولي عَلم  ال أنْ  أشهدُ  : بالشهادتني بالنُّطقر  إال اإلسالمر  إىل يَرجر
 إىل الكافر يرجع فال ،للك فرر  ركرهر تَ  بعد ،هللا رسولُ  ُُمَمَّدا   أنَّ  وأشهد هللا إالَّ  إلهَ 

 على دام ما الشَّهادتان تنفعه وال كفرًا، ذلك يَزيده بل هللاَ  أستغفرر   بقول اإلسالم
ع مل كفرره  لِيَ ْغِفرَ  اّللَُّ  َيُكنِ  لَْ  َوظََلُموا َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿تعاىل:  هللا عنه. يقول يرجر

 .[168 آية الّنساء ]سورة ﴾ َُلُمْ 

ق  ]سورة ﴾ َعتِيد   رَِقيب   َلَدْيهِ  ِإالَّ  قَ ْول   ِمن يَ ْلِفظُ  َما ﴿تعاىل:  قوله يف َفكَّرَ  ومن
ل ه   اإلنسان   بره يتكّلم   ما كلّ  أنّ  معناه أنَّ  [ وَعلرمَ 18آية   كان سواء   ال َمَلَكان ي َسجّر

ك  مي    فإنَّ ه   إميانه على حريًصا وكان الغضب، حالة يف أو جادًّا أو مازحاً   عمَّا لسانَه   سر
 العلم يف َنصيب   هلم ليسَ  الذين اجل هَّالر  بعضر  إىل تَ ل َتفرت وا وجلَّ. وال عزَّ  اللَّ  يرضي ال

 يرّغبون وإَّنا واسعاً  للضالل بابًا يَفَتحون إَّّنا معذور. فهؤالء يقولون: اجلاهل   الذين
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ْل َيْسَتِوي الِذيَن يَ ْعَلُموَن ُقْل هَ  ﴿تعاىل:  هللا قولَ  بذلك خمالفني باجلهل، النَّاس
وسلم:  عليه هللا صلى هللا رسول [ وقول9آية  الزمر ]سورة ﴾ والِذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ 

 قَالَ  البيهقي. مسلمة( رواه وكلّ  )أي«  طََلُب الِعْلِم َفرِيَضة  َعَلى ُكلِي ُمْسِلم »
 الُكْفرِ  ُموجَباتِ  يف  د  َأحَ  يُ ْعَذرُ  الَ  : » هللا رضي األشعري احلسن أبو اإلمام  

 «. بِاجْلَْهل

 إىل ارجعله:  ي  َقالَ  أن الردَّة أمور من شىء   يف َوَقعَ  من إىل ت  َوجَّه   اليت والنصيحة  
   هللا رسولُ  ُُمَمَّدا   أنَّ  وأشهد هللا إالَّ  إلهَ  ال أنْ  أشهدُ    بالشهادتي بالنطق اإلسالم

 هللا نعمةَ  يتذّكر أن وعليه اإلسالم، إىل يرجعَ  أن لقب ينفعه ال هللا َأستغفر   قولَ  ألنَّ 
َمع   م َتَكلّرماً  وَجَعَله   َخَلَقه   الذي عليه ، َيس  ر  فّ  أن له جيوز فال َوي  ب صر  أن أو به يستخر

 فهو أحد   يَنَفعه وال أحد   َيض رُّه   ال وهللا ، اخلاسر فهو ذلك فعلَ  إن فإنَّه عليه يَعرتض
 نَي.الَعاَلمر  َعنر  َغينر  

 علمر  لتعلُّم العلم ََمالرسر  حلر ضورر  يوفّرقنا وأن احلقَّ  على يثبّتَ نَا أن هللا نسأل وأخيا
 العاملني. ربرّ  هلل واحلمدونشره.  به والعمل الثّرقات العارفني أفواه من الّدين

 أقوال العلماِء يف الرِيدَّة

 ِتذيب كتابه ه ( يف 310 سنة )املتوىف الطربي جرير بن حممد اجملتهد اإلمام قال
 اخلروجَ  يقِصدَ  أن غري من اإلسالم من ََيرج من املسلمي من إن : » اآلثار

 الكفرية األلفاظ بيان يف له رسالة ه ( يف768 )ت احلنفي الرشيد البدر وقال .« منه
 قلبه يف ما ينَفعه وال كافر إنيهُ  اإلميان على وقلبه طائِعا بلَسانِهِ  َكَفرَ  َمنْ  »: 19ص
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 َنطقَ  فإنَ  به ينطق مبا املؤمن من يعرف إمنا الكافر َلنَّ  مؤمن ا هللا عند َيكون وال
 .« هللاِ  وعندَ  عنَدنا كافرا كانَ  بالُكْفرِ 

( 214\2) الشفا كتابه ه ( يف 544 )ت املالكي اليحصيب عياض القاضي قالو  
 تعرض من نقص   أو سب   وسلم عليه هللا صلى حقه يف هو ما بيان يف األول الباب

: أو  يف نقصا به أحلق أو عابه أو وسلم عليه هللا صلى النبي  سبي  َمنْ  » نص 
 على بشىء شبهه أو به عرَّضَ  أو خصاله من خصلة أو دينه أو نسبه أو نفسه
 فهو له والعيب منه الغض أو لشأنه التصغري أو عليه اإلزراء أو له السب طريق
 عليه هللا صلى النب شات أن لعلماءا أمجع سحنون بن ُممد قال... له ساب
 كفره يف شكي  وَمنْ ...  له هللا بعذاب عليه جار والوعيد كافر له املُنَتِقصَ  وسلم

 .« َكَفرَ  وعذابه

 األكرب الفقه كتاب شرح ه ( يف 1014)ت احلنفي القاري علي مال الشيخ وقال
 تكليم إذا أنَّهُ  ماعل ث »: (274ص) الكويف، ثابت بن النعمان حنيفة أيب لإلمام
 بل إكراه   غري من عنهُ  صَدرتْ  لكنْ  معناها يعتِقدُ  وال مبعناها عاِلما الُكفر بكلمة

 .« بالُكفرِ  عليه ُُيَكم فإنيه تْأديَِته يف طواعية مع
 األسبق املصريّة الديار مفيت املالكي عرلَّيش أمحد حممد هللا عبد أبو الشيخ قال

مة خمتصر على اجلليل منح) يف( ه  1299) : "  نصه ما( 205/ 9ج خليل العالَّ
 بالقرآن أو هللا برسول أو بالل َكَفرتُ  كقوله الكفر يف صريح بقول كَفر وسواء

 أي يقتظيه بلفظ أو هللا ابن العزير أو هللا ابن املسيح أو ثالثة أو اثنان اإلله أو
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 من معلوم عليه عجمم شيء مشروعيية كجحد بييِن ا استلزاما لكفر اللفظ يستلزم
 هللا جسميية وكاعتقاد الرسول أو القرآن تكذيب يستلزم فإنه بالضيرورة الديين
 رمي أي كإلقاء بييِ ن ا اسِتلزاما الُكفرَ  الفعلُ  يستلزم أي يتضمَّنه بفعل أو...وحتيُّزه

 ." قذر بشيء مصحف
 كتابه يف( ه  1205 سنة املتوىف) الزبيدي احلسيين حممد بن حممد الفقيه احلافظ قال

 غري( الردة كلمات) فيها أليف وقد ”:  علوم إحياء بشرح املتقني السادة إحتاف
 .“ أحكامها يف وأكثروا رسائل اَلربعة املذاهب من اَلئمة من واحد



  .﴾ يَ ْعَلُمونَ  ال َوالَِّذينَ  يَ ْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ  ﴿ : تعاىل هللا قال
 البيهقي. رواه«  ُمْسِلم   ُكليِ  على َفرِيَضة   الِعْلمِ  طََلبُ  : »  هللا رسول قال
 « بالتفقُّهِ  والفقه بالتعليم العلم إمنا الدين، يفقهه يف خري ا به هللا يرد من »وقال: 

ييةُ  ينِ  ِعْلمِ  تَ َعلُّم َأَهَِ  الدِي

 َشىء   َكِمْثِلهِ  لَْيسَ  هللاُ 
 َمْعرِفَ ُتها الَواِجب هللاِ  ِصَفاتُ 

يعِ  ِدينُ  إلْسالمُ ا  اَلَنِْبياءِ  مجَِ
 اَلَنِبَياءِ  ِعْصَمةِ  بَ َيانُ 
 َوَشريِهِ  َخرْيِهِ  بالَقَدرِ  اإلميانُ 

 الِكَرامُ  املاََلِئَكةُ 
 اآلِخرُ  الَيومُ 

 إي َمانِهِ  َعَلى املُْسِلمُ  ُُيَاِفظُ  َكْيفَ 
 أقوال العلماِء يف الريِدَّة

 


